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T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

DİL EĞİTİM–ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

BÜ-DEM 

 

e-SINAV KILAVUZU 

A. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 

1. Merkezimizce 13-17 Nisan 2020 tarihinden yapılacak e-sınav, daha önce sınıf 

ortamında yapılan sınavlarla eşdeğerdir.  

2. e-Sınav’a giren öğrencilerimizin elde ettikleri haklar, daha önce sınıfta yapılan 

sınavlarla aynıdır.  

3.  e-Sınav’a girebilmek için e-Sınav’ın yapılacağı tarihte öğrencinin BÜ-DEM kurs 

kaydının olması ve 6 haftalık Türkiye Türkçesi Kur Eğitimi almış olması 

gerekmektedir.  

4. e-Sınav’a girebilmek için öğrenci, kayıt sırasında T.C. kimlik numarası, öğrenci 

numarası, telefon numarasını ve geçerli (aktif) bir e-mail adresini merkezimizle 

paylaşması gerekmektedir.  

5. e-Sınav’ın yapılacağı saatte öğrenci, Bartın Üniversitesi Uzaktan Öğretim Sistemi( 

Buzem)’nin e-ders sistemine aktif (girmiş) olması gerekmektedir. 

6. e-Sınav’ın yapılacağı saatte öğrenci, sınav görevlisinin e-derste paylaşacağı ZOOM 

linkine tıklaması ve ZOOM uygulamasını açmış olması gerekmektedir.  

7. e-Sınav’ın yapılacağı saatte, sınav görevlisinin e-derste paylaşacağı linkin aktif 

edilebilmesi için öğrencinin Office 365 hesabının açık olması gerekmektedir.  

8. Öğrenci, sınav süresince kamerasını ve mikrofonunu açık tutmak zorundadır. 

9. Öğrenci, kamera ya da mikrofonu kapatması, öğrencinin bulunduğu ortamda başka 

birilerinin olması, öğrencinin sınav sırasında başkasıyla konuşması ya da başka bir 

şeyle ilgilenmesi gibi sınav güvenliğine aykırı davranışlar içinde bulunursa sınavı 

geçersiz sayılacaktır. 

 

B. SINAVIN UYGULANMASI 

 

1. e-Sınav, her biri 40 dakikadan oluşan 3 oturum şeklinde yapılacaktır. 

2. Birinci oturumda Okuma-Anlama Sınavı yapılacaktır.  

3. Okuma-Anlama Sınavı’nda 40 tane çoktan seçmeli soru sorulacaktır.  

4. Okuma-Anlama Sınav linki sınav saatinden 3 dakika önce sınav görevlisi tarafından 

e-derste paylaşılacaktır.  

5. Okuma-Anlama Sınavı sistem tarafından puanlandırılacaktır.  

6. İkinci oturumda Yazma Sınavı yapılacaktır.  

7. Yazma Sınavı’nda 20 soru sorulacaktır.  

8. Yazma Sınav soruları kısa soru-cevap ve boşluk doldurma sorularından 

oluşmaktadır. Kısa soru-cevap şeklinde sorulan yazma sorularının bazıları ‘’Evet’’, 

“Hayır” gibi kısa cevaplar içerebilir. Bu sorulardaki amaç öğrencinin kurallı ve uzun 

bir cümle yazmasını ölçebilmektir. . Bunun için bu tür sorularda sadece ‘’Evet’’, 

“Hayır” şeklinde verilen cevaplar kabul edilmeyecektir. 
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9. Yazma Sınavı’nın ölçme ve değerlendirme işlemi sistem tarafından değil ölçme e-

Sınav Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır.  

10. Üçüncü oturumda Konuşma ve Dinleme Sınavı birlikte yapılacaktır.  

11. Bu sınavda toplamda 10 soru sorulacaktır.  

12. Her bir soru için öğrenciye 1 dakika süre verilecektir.  

13. Öğrenciler, Konuşma-Dinleme Sınavı’na tek tek alınacaktır.  

 

C. SINAV GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1. e-Sınav, bir başkan ve en az 3 üyeden oluşan Sınav Uygulama Komisyonu 

tarafından yürütülecektir.  

2. Sınavın sağlıklı yürütülmesi için üyeler arasında gerekli koordinasyon ve görev 

dağılımının yapılaması komisyon başkanının sorumluluğundadır. 

3. Komisyon başkan ve üyeleri e-Sınavı’nın yapılacağı saatte sınavın yapılacağı 

platformlarda aktif olmak zorundadırlar. 

4. Sınav Uygulama Başkanı, sınavdan en az 30 dakika önce BÜ-DEM müdürünü 

sınavın yürütülmesinde görev alacak komisyon üyeleri arasında yapılacak görev 

dağılımı hakkında bilgilendirecek. 

5. Sınav başlamadan BÜ-DEM müdürü, e-Sınav’dan 10 dakika önce sınav linkini 

(okuma-anlama) komisyon başkanıyla paylaşır.  

6. Komisyon başkanı, sınav linkini sınavın başlamasına 3 dakika kala e-derste paylaşır.  

7. Komisyon başkanı, e-ders’e ya da Office 365’e giremeyen öğrencilerin girmelerini 

beklemeyecek. Sınav planlanan saatte yapılacaktır.  

8. Elektrik kesintisi, internet, bilgisayar ya da telefon arızası, e-ders ya da Office 365 

hesabına giriş sorunu gibi sorunlarla karşılaşan öğrenciler için ileri bir tarihte 

‘Mazeret Sınavı’ yapılacaktır. 

9. Sınavın ilk oturumu bittiğinde Merkez müdürü, sınav linki erişime kapatarak sınavı 

bitirir.  

10. e-Sınav’ın ilk oturumu (okuma-anlama) bittiğinde ZOOM kapatılır ve 15 dakikalık 

bir ara verilir.  

11. İkinci oturumda yazma sınavı yapılır.  

12. Sınava 10 dakika kala sınav linki Merkez müdürü tarafından komisyon başkanına 

iletilir. Komisyon başkanı sınava 3 dakika kala e-ders sayfasında paylaşır.  

13. Sınavın bitimine 5 dakika kala sınav görevlisi ‘Sınavın bitimine 5 dakika kaldı.’ 

diyerek öğrencilere süreyi hatırlatır.  

14. Öğrencilere ek süre verilmez. 

15.  40 dakikalık sürenin sona ermesiyle Merkez müdürü sınav linkini erişime kapatarak 

sınavı sonlandırır.  

16. 15 dakika ara verilir.  

17. Üçüncü oturumda sınav görevlileri dinleme-konuşma sınavı için ZOOM linkini 

öğrencilerle ayrı ayrı paylaşır.  

18. Konuşma sınavına öğrenciler birer birer sınava alınır. 

19. Konuşma sınavında 10 soru sorulur ve öğrenciye soruları cevaplaması için 10 

dakika verilir.  

20. Bir öğrencinin süresi bittiğinde oturumdan çıkarılır ve ZOOM linki sıradaki 

öğrenciyle paylaşılır.  

21. Sınav boyunca ZOOM kaydı yapılır ve kayıtlar sınav sonunda Merkez müdürüne 

teslim edilir.  


